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تقرير
البحث في التقرير الرابع الذي رفعه وزير الطاقة جبران باسيل إلى الحكومة أخيرًا ملعرفة من هم معرقلو ّ
خطة
الكهرباءُ ،يظهر نتائج غير متوقعة؛ إذ إن  11مشروعًا من أصل  20مشروعًا أساسيًا ال تزال عالقة في مؤسسة الكهرباء
والوزارة نفسها 5 :مشاريع ــ يقول باسيل ــ إن الحكومة عرقلتها ،أو مجلس النواب أو نواب  14آذار عبر استجوابات
نيابية ،ومشروعان نتيجة عوامل خارجية ،ومشروع تعرقله الشركة املاليزية .في ما يأتي جردة بهذه املشاريع

الكهرباء :العرقلة «منها وفيها»

 11مشروعًا من أصل  22مشروعًا أساسيًا ...عالقة في «الدراسات»
رشا أبو زكي
 - 1استئجار البواخر :بحسب تقرير
باسيل ،في  15تموز أطلقت ال��وزارة
ل �ل �م ��رة ال �ث ��ال �ث ��ة اس� � �ت � ��دراج ع� ��روض
لبواخر منتجة للطاقة الكهربائية،
ف��ي  18تشرين األول ( 2011أي بعد
 3أشهر) أرسلت الوزارة تقريرًا تقنيًا
ـــــ ماليًا إلى الحكومة يتضمن الئحة
بأسماء الشركات املتقدمة واملؤهلة.
ف� � ��ي  10ت � �ش� ��ري� ��ن ال � �ث � ��ان � ��ي واف � �ق� ��ت
ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى اع� �ت� �م ��اد ال� �ب ��واخ ��ر،
َ
على أن ُيستعان باستشاري دول��ي
للمشاركة في التفاوض مع الشركات
املؤهلة .ف��ي  20ك��ان��ون األول أوص��ت
ال � � ��وزارة ب��اع �ت �م��اد ش��رك��ة «ب ��وي ��ري»
ب�ص�ف��ة اس �ت �ش��اري ،وف ��ي  24ك��ان��ون

ال�ث��ان��ي ُ 2012رف ��ع ال�ت�ق��ري��ر النهائي
إلى مجلس الوزراء.
ّ
املعرقلون :الحكومة التي تأخرت في
ّ
بت هذا املشروع.
 - 2اس �ت �ج��رار ال �ط��اق��ة :ي �ق��ول ت�ق��ري��ر
ب��اس �ي��ل إن � ��ه ل ��م ي �ح �ص��ل أي ج��دي��د
املحيطة
ف��ي امل�ل��ف بسبب األوض� ��اع
ّ
بلبنان وس��وري��ا وامل�ن�ط�ق��ة .ل��م نتلق
أي رد م��ن ال �ج��ان��ب ال� �س ��وري ،ك��ذل��ك
لم يحدث أي جديد بشأن استجرار
ال � �ط� ��اق� ��ة م � ��ن ت� ��رك � �ي� ��ا ،وق � � ��د ت ��وق ��ف
استجرار الطاقة من سوريا ومصر،
م� ��ا ي �خ �ف��ض ال �ت �غ��ذي��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة
ساعتني.
املعرقلون :األوضاع املحيطة بلبنان.
 - 3إنشاء معمل بقوة  700ميغاوات:
أن�ه��ت ال ��وزارة إع��داد دف��ات��ر ال�ش��روط

وتصنيف ال�ش��رك��ات ف��ي  21حزيران
 .2011تأخر مجلس النواب في إقرار
ال �ق ��ان ��ون ال� �خ ��اص ،رغ� ��م إق � � ��راره في
الحكومة ولجنة املال في موازنة عام
.2010
في مرحلة ثانية ،أقر مجلس الوزراء
مشروع قانون الـ 700ميغاوات في 7
أيلول  ،2011ثم أق��ره مجلس النواب
ونشر ف��ي الجريدة الرسمية ف��ي 13
ت �ش��ري��ن األول « .2011ل� �ق ��د أص �ب��ح
إط�لاق املناقصة ممكنًا اآلن» ،يقول
باسيل في تقريره ،وسبب تأخر هذه
اإلمكانية ،بحسبه أيضًا ،أن القانون
ال� � ��ذي أق� � � ّ�ر ح �م��ل ج �م �ل��ة م ��ن األم � ��ور
الظاهرة وغير الظاهرة التي تؤدي
إل��ى التأخير ،رغ��م جهوزية ال��وزارة.
ف ��ي  19ك ��ان ��ون األول  ،2011ت �ق��دم
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الغاز المسال ينتظر «االستشاري»

مليار ليرة

في ما يتعلق بدراسة الجدوى وإطالق بناء محطة
استقبال الغاز السائل ( ،)LNGتعاقدت الوزارة
عبر مجلس اإلنماء واإلعمار وبتمويل من البنك
الدولي مع شركة « »Poten & Partnersاملختصة
بالدراسات االستراتيجية واإلنشائية للغاز الطبيعي
املسال ،وحتى اليوم تم تنفيذ أربع مهام من أصل
ست مطلوبة منها .أما املهمة الخامسة فسيتم
تقديمها في نهاية كـ( 2012 2لم يعلن عنه) على
أن يتم تسليم مسودة التقرير السادس في منتصف
كانون الثاني ( 2012لم يعلن عنه) والنهائي في أواخر
شباط  ،2012لتقوم الوزارة من بعدها بالخيارات
الفنية واالستراتيجية املالئمة لتزويد لبنان بالغاز
املسال عبر البحر وربطه بخط الغاز الساحلي.

مصارف

هو املبلغ الذي أدرج في موازنة
 2012لبناء خطوط الغاز
الطبيعي على طول الساحل
اللبناني ،وقد أنجزت شركة
 ER1املسح البحري ملسار خط
الغاز الساحلي ،وحتى اآلن لم
يتم إقرار املوازنة ،ما يستوجب
عندها إعداد مشروع قانون
برنامج خاص بإنشاء
خط الغاز .لتصبح العرقلة:
حكومية.

قطاعات

دانييل غاليزر :التبييض في دبي أضعاف لبنان
ّ
ّ
ُي �ح��ذر م�ص��رف� ّ�ي��ون م��ن أن األوق ��ات املقبلة صعبة
وم�ل�ي�ئ��ة ب �ع��دم ال�ي�ق�ين ،ل��ذا ي �ج��در أن ي �ك��ون هناك
ّ
التنبه واالهتمام من جانب ّ
القيمني على
كثير من
الوضعني السياسي واالق�ت�ص��ادي ف��ي الحكومة،
ّ
وخ� �ص ��وص ��ًا ف� ��ي ظ � ّ��ل ال �ح �م �ل��ة اإلع �ل�ام � �ي ��ة ع�ل��ى
القطاع التي تبدو أنها مرتبطة بأوساط اللوبي
الصهيوني.
«ط�ب�ع��ًا ال ي ��روق اإلس��رائ�ي�ل�ي�ين أن ي �ك��ون ال�ق�ط��اع
املصرفي مزدهرًا إلى هذه الدرجة في لبنان» يقول
ّ
املصرفيني الكبارُ .
ّ
ويشير إلى أن كاتب املقال
أحد
«ال ت�م��ارس��وا األع �م��ال املصرفية ف��ي ب �ي��روت» في
صحيفة « ،»The Wall Street Journalواسمه بريت
ستيفينزّ ،
مقرب جدًا من دوائر جماعات الضغط
الصهيونية وك ��ان يعمل ف��ي إح ��دى ال�ف�ت��رات مع
الصحيفة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة.»The Jerusalem Post« ،
ّ
ّ
كذلك فإن كاتب املقال الذي نشرته مجلة «Foreign
 »Policyوال � � ��ذي ي ��دع ��و إل � ��ى االن� �ق� �ض ��اض ع�ل��ى
املصارف اللبنانية للوصول إلى حزب الله وإيران،
واسمه دايفيد آش��ر ،ك��ان مهندس حملة الرئيس

ال �ن��ائ��ب ب �ط��رس ح� ��رب ب��اس �ت �ج��واب
ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب � ��رف � ��ض ب� ��اس � �ي� ��ل ع ��رض ��ًا
كويتيًا لتمويل مشروع إنتاج الـ700
ميغاواتّ .
ورد باسيل في  19كانون
الثاني على االستجواب.
امل �ع ��رق �ل ��ون ب �ح �س��ب ب��اس �ي��ل (ح �ت��ى
ت� �ش ��ري ��ن األول) :م� �ج� �ل ��س ال � �ن� ��واب
وم �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء .امل� �ع ��رق� �ل ��ون م��ن
ت� �ش ��ري ��ن األول ح� �ت ��ى آخ � � ��ر ج �ل �س��ة
للحكومة التي وافقت على التمويل
من الخزينة ال الصناديق« :نواب 14
آذار».
 - 4ت��أه �ي��ل م�ع�م�ل��ي ال � ��ذوق وال�ج�ي��ة
وت� �ط ��وي ��ره� �م ��ا :أن� �ه ��ى االس� �ت� �ش ��اري
وض��ع دف��ات��ر ال�ش��روط وإع��داده��ا في
م �ط �ل��ع آب  ،2011ح �ت��ى  15ك��ان��ون
األول ق��ام��ت ال ��دوائ ��ر امل �خ �ت �ص��ة في
امل �ج �ل��س ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال �ص �ن��دوق
ال �ع ��رب ��ي امل� �م ��ول ل �ل �م �ش��روع وف��ري��ق
الوزارة بإعداد صيغته النهائية« .ال
ي��زال امللف ينتظر موافقة الصندوق
العربي عبر مجلس اإلنماء واإلعمار
على دفتر ال�ش��روط النهائي إلطالق
املناقصة».
املعرقلون :الصندوق العربي.
 - 5معمل الحريشة :أطلقت ال��وزارة
اس� �ت ��دراج ع� ��روض ف��ي  8آذار 2011
لدراسة إمكان تأهيل املعمل ،وفازت
ش��رك��ة «أف ك��ول �ي �ن �ك��و» ف ��ي  29آب.
ّ
أعدت الوزارة العقد إلطالق الدراسة،
وم��ن امل�ت��وق��ع إت�م��ام�ه��ا ب�ع��د شهرين
من تاريخ توقيع العقد .مدة العملية:
 10أشهر.
املعرقلون :وزارة الطاقة.
 - 6ت � �ط� ��وي� ��ر م� �ع� �م� �ل ��ي ال � ��زه � ��ران � ��ي
ُ ِّ
�داوي :ل ��ز َم ��ت ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ط��وي��ر
وال � �ب� � ّ
ل� �ل� �م� �ش ��غ ��ل ال � �ج � ��دي � ��د ،ش� ��رك� ��ة YTL
امل��ال �ي��زي��ة .الح �ظ��ت ال� � ��وزارة م �ن��ذ 19
أيار  2011بوادر تقاعس من املتعهد
ف��ي ال�ت��زام بعض ب�ن��وده .ل��ذا ،عمدت

األم �ي��رك��ي ال �س��اب��ق ،ج ��ورج ب ��وش االب ��ن مل��واج�ه��ة
كوريا الشمالية ماليًا ،وهو باحث في أحد املراكز
ذات السياسات املحافظة والقريبة م��ن املصالح
الصهيونية.
ّ
وارتباطًا بهذه الحملةُ ،يعلق مصرفي آخ��ر على
الزيارة األخيرة التي قام بها نائب وزير الخزانة
األم�ي��رك��ي دانييل غ�لاي��زر إل��ى لبنان« :خ�لال أحد
ال� �ل� �ق ��اءات م �ع��ه (غ�ل��اي� ��زر) ،ت� �ح � ّ�دث ب ��وض ��وح عن
إعجابه بكيفية إدارة املصارف اللبنانية ألعمالها،
ّ
وق��ال تحديدًا :إن الوضع في لبنان أفضل بكثير
م ��ن ب �ق �ي��ة امل �ن��اط��ق ل �ن��اح �ي��ة م �ع��اي �ي��ر ال �ش �ف��اف �ي��ة،
ً
فتبييض األموال في دبي مثال وفي مناطق أخرى
ّ
ّ
ُيمثل أضعاف ما ُيمكن أن ُيسجل في لبنان».
ّ
وللتذكير ،ف��إن غاليزر زار لبنان في نهاية العام
امل��اض��ي ف��ي إط ��ار ج��ول��ة إق�ل�ي�م� ّ�ي��ة ب�ه��دف االط�ل�اع
ع �ل��ى ج �ه��ود م�ك��اف�ح��ة اإلره � ��اب امل��ال��ي وتبييض
األم� � � ��وال ،وال �ت �ق��ى ح��اك��م م �ص��رف ل �ب �ن��ان ري ��اض
سالمة والفاعلني في القطاع املصرفي.
(األخبار)

ال � � � ��وزارة ف ��ي  21ك ��ان ��ون األول إل��ى
إرسال كتابني إلى الشركة والسفارة
املاليزية للتجاوب مع مطالب الوزارة
ومؤسسة الكهرباء والتزام العقد.
املعرقلون :الشركة املاليزية.
 - 7زي� � � � � ��ادة دائ� � � � � ��رة م� ��رك � �ب� ��ة ع �ل��ى
ال� �ت ��ورب� �ي� �ن ��ات ال � �غ� ��ازي� ��ة ف� ��ي ص ��ور
وبعلبك :أن�ه��ت ش��رك��ة  GEال��دراس��ة
األولية للجدوى االقتصادية لزيادة
ال � ��دوائ � ��ر امل ��رك� �ب ��ة ع �ل��ى ت��ورب �ي �ن��ات
م �ع �م �ل��ي ب �ع �ل �ب��ك وص� � ��ور ،وت �ب� ّ�ي �ن��ت
اإلمكانية للقيام بذلك على أن ُي نَّ
عي
استشاري لوضع دراسة ّ
معمقة لكل
االحتماالت وإلع��داد دفاتر الشروط
ال �ل��ازم � ��ة ل �ت �م �ك�ي�ن ال� �ت� �ل ��زي ��م الح� �ق ��ًا.
وق ��د أط �ل �ق��ت وزارة ال �ط��اق��ة وامل �ي��اه
استدراج عروض لوضع الدراسات،
وق� ��د ف � ��ازت ش ��رك ��ة  ،POYRYوم��ن
امل�ت��وق��ع امل �ب��اش��رة بتنفيذ ال��دراس��ة
ف��ي أواخ ��ر ك��ان��ون ال�ث��ان��ي ( 2012لم
ُ َ
ت �ع��ل��ن) واالن �ت �ه��اء م�ن�ه��ا ف��ي أواخ ��ر
نيسان .2012
املعرقلون :ال أحد حتى اآلن.
 - 8زي��ادة ال�ق��درة اإلنتاجية ب �ـ1500
م� �ي� �غ ��اوات ل �ل �م��رح �ل��ة األول� � � ��ى :أف ��اد
االس� � � �ت� � � �ش � � ��اري  EDFب ��ال� �ك� �م� �ي ��ات

مؤشرات
ّ

ّ
اختالف طائفي حتى في «ثقة املستهلك»!
ب�ي�ن ت � ّ�م ��وز  2007وأي� �ل ��ول  ،2011ت �ف��اوت��ت «ث�ق��ة
املستهلك» اللبناني في مختلف امل��راح��ل بفوارق
ك �ب �ي��رة ،وه ��ي م �س��أل��ة م �ف �ه��وم��ة ن �ظ �رًا إل ��ى ت��أث�ي��ر
السياسة على ميول اللبنانيني إل��ى االستهالك.
ول�ك��ن ال�لاف��ت ه��و ال�ت�ف��اوت الكبير ب�ين ال�ط��وائ��ف
لناحية تقويم االستقرار وبالتالي اإلنفاق.
فوفقًا للمؤشر ال��ذي ُي ّ
عده قسم األبحاث في بنك
�اون م��ع ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة في
ب�ي�ب�ل��وس ب��ال�ت�ع� ّ
ّ
ومسيحيوه املستوى
ب�ي��روت ،أظ�ه��ر س��ن��ة لبنان
«وسجلوا أعلى ّ
ّ
معدل ثقة مستهلك
نفسه من الثقة،
ب�ين املجموعات الدينية» ط��وال الفترة امل��ذك��ورة.
ّ
فيما
ُوفيّ املرتبة الثانية حل املستهلكون الدروزّ ،
يسجل املستهلكون الشيعة أدنى مستوى مؤشر
ثقة .ولكن نتائج األشهر التسعة األول��ى من عام
 2011توضح ّأن «املستهلكني الشيعة ّ
سجلوا أعلى
م�ع� ّ�دالت ثقة بوتيرة أعلى من ّ
أي طائفة أخ��رى»،
ف�ي�م��ا ك ��ان امل�س�ت�ه�ل�ك� ّ�ون ال � ��دروز ّاألك �ث��ر ت�ش��اؤم��ًا،
ّ
واملسيحيني.
وتفاوتت نتيجة املؤش ّر عند السنة
ُ
وت ّ
عد ثقة املستهلك مؤشرًا مهمًا مليل املجتمع إلى

ّ
ومثل ّ
معدل اإلنفاق االستهالكي الخاص
اإلنفاق.
 %79.1من الناتج املحلي اإلجمالي في عام ،2009
وه��ي م��ن ب�ين األع �ل��ى ف��ي ال�ع��ال��م ال �ع��رب��ي ،وت��زي��د
ّ
ع�ل��ى امل�س� ّ�ج��ل ف��ي ال��والي��ات امل��ت�ح��دة وف��رن�س��ا في
ذلك العامُ .
ويظهر الذكور واإلناث املستوى نفسه
من الثقة ،فيما املستهلكون الذين تراوح أعمارهم
بني  21عامًا و 39عامًا ُي ّ
سجلون ثقة أعلى مقارنة
بالفئة العمرية األعلى .كذلك تشعر العائالت التي
تتقاضى ف��وق أل�ف��ي دوالر شهريًا بمستوى ثقة
أع �ل��ى م��ن ال�ف�ئ��ة دون ه��ذا ال��دخ��ل ،وي�ش�ع��ر ط�لاب
ّ
ال�ج��ام�ع��ات وم��وظ�ف��و ال�ق�ط��اع ال �خ��اص بثقة أكبر
ّ
ّ
الحرة وموظفي القطاع العام.
من أصحاب املهن
وج �غ��راف �ي��ًا ،ت �ت �ق��ارب ال �ن �ت��ائ��ج ب�ي�ن امل �ح��اف �ظ� ّ�ات،
ُ
باستثناء ال�ب�ق��اع ال�ت��ي ت�س� ّ�ج��ل مستوى متدنيًا.
ّ
وسجل املؤشر أعلى مستوى ـــ على أساس سنوي
ّ
ـ �ـ �ـ ف ��ي ع ��ام  2009ح�ي�ن ب �ل��غ  96.7ن �ق �ط��ة ،أم � ��ا في
الفصول الثالثة األول��ى م��ن ع��ام  2011فقد ّ
سجل
أدنى مستوى له عند  55.3نقطة.
(األخبار)

